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BIOMAS DO BRASIL

Ecologia
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Abrangência dos biomas nacionais

Quando olhei a terra ardendo igual fogueira de São João,

Eu perguntei a Deus do céu, ai! por que tamanha judiação.

Que braseiro! Que fornalha! Nem um pé de plantação.

Por falta d'água perdi meu gado, morreu de sede meu alazão.

Até mesmo a asa branca bateu asas do sertão

Então, eu disse: adeus, Rosinha! Guarda contigo meu coração.

Quando o verde dos teus olhos se espalhar na plantação,

Eu te asseguro, não chores não, viu? Eu voltarei pro meu sertão.

Luis Gonzaga
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BIOMAS BRASILEIROS CAATINGA

LOCALIZAÇÃO 

Nordeste brasileiro e norte de Minas Gerais.

CLIMA SEMIÁRIDO

▪ Quente com chuvas escassas.

▪ Os rios secam no verão.

FAUNA E FLORA 

▪ Vegetação com características xeromórficas.

✓ Folhas transformadas em espinhos.

✓ Caules que armazenam água.

▪ Abundância de cactáceas.

▪ Grande número de aves endêmicas.

▪ Solo fértil (arenoso ou pedregoso).

PRINCIPAIS AMEAÇAS

▪ Desmatamento para a cultivo de cana-de-açúcar.

▪ Extração madeireira (lenha e carvão vegetal)

CAATINGABIOMAS BRASILEIROS
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Era uma terra diferente, [...] Onde é que seria o sobejo dela,

confinante? O sol vertia no chão, [...], esfaiscava.

De longe vez, capins mortos; e uns tufos de seca planta - feito

cabeleira sem cabeça. Asexalastrava a distância, adiante, um

amarelo vapor. E o fogo começou a entrar, com o ar, nos

pobres peitos da gente.

João Guimarães Rosa

CERRADO

LOCALIZAÇÃO

Centro-Oeste, Sudeste e Nordeste.

CLIMA TROPICAL SEMIÚMIDO

▪ Quente com períodos alternados de chuva e seca.

▪ Verão chuvoso e inverno seco.

SOLO E FLORA 

▪ Vegetação tropófila de médio e pequeno porte, 

tortuosa, espaçada e com aspecto xeromórfico.

▪ Hotspot da biodiversidade.

▪ Solos ácidos, pobres em nutrientes

(rico em Ferro e Alumínio).

PRINCIPAIS AMEAÇAS

▪ Expansão da atividade agropecuária. 

▪ Atividade madeireira (carvoarias).

BIOMAS BRASILEIROS
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Fitofisionomias do Cerrado

CERRADOBIOMAS BRASILEIROS
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Andando por entre os becos

Andando em coletivos

Ninguém foge ao cheiro sujo

Da lama da manguetown 

Fui no mangue catar lixo

Pegar caranguejo

Conversar com urubu

Chico Science e Nação Zumbi

MANGUEZAL

LOCALIZAÇÃO

Regiões costeiras.

CLIMA TROPICAL LITORÂNEO

FAUNA E FLORA

▪ Vegetação adaptada às condições de salinidade variável.

▪ Presença de raízes-escora e pneumatóforos.

▪ Solo lodoso e fértil (pobre em gás oxigênio).

▪ Predominância de caranguejos e moluscos.

PRINCIPAIS AMEAÇAS 

▪ Exploração de recursos naturais.

▪ Poluição proveniente das cidades costeiras.

BIOMAS BRASILEIROS
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MANGUEZALBIOMAS BRASILEIROS

No fundo da mata-virgem nasceu Macunaíma, herói de nossa gente. [...]

Os quatro iam seguindo por um caminho no mato e estavam penando

muito de sede, longe dos igapós e das lagoas. [...]

Quando ficou imóvel, Macunaíma se aproximou e brincou com a Mãe do

Mato. Vieram então muitas jandaias, muitas araras vermelhas tuins

coricas periquitos, muitos papagaios saudar Macunaíma.

Mário de Andrade
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FLORESTA AMAZÔNICA

LOCALIZAÇÃO

▪ Peru, Venezuela, Bolívia, Colômbia, Guiana, Guiana Francesa e Suriname.

▪ Acre, Amapá, Amazonas, Mato Grosso, Pará, Roraima, Rondônia e Tocantins.

CLIMA EQUATORIAL

Calor intenso e chuvas abundantes.

FAUNA E FLORA

▪ Vegetação exuberante, árvores de grande porte e plantas epífitas.

▪ Grande diversidade de animais.

▪ Rica rede hidrográfica (Bacia Amazônica).

PRINCIPAIS AMEAÇAS

▪ Expansão da atividade agropecuária. 

▪ Extração madeireira.

BIOMAS BRASILEIROS

FLORESTA AMAZÔNICABIOMAS BRASILEIROS
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Minha terra tem palmeiras,

Onde canta o Sabiá;

As aves, que aqui gorjeiam,

Não gorjeiam como lá.                                                                         

Gonçalves Dias

MATA ATLÂNTICA

LOCALIZAÇÃO

Sul, Sudeste e trechos no Nordeste, Mato Grosso do Sul e Minas Gerais.

CLIMA TROPICAL ÚMIDO

Quente e chuvoso.

FAUNA E FLORA

▪ Grande diversidade vegetal. Predomínio de árvores

altas com copas largas.

▪ Grande quantidade de espécies endêmicas.

▪ Hotspot da biodiversidade.

PRINCIPAIS AMEAÇAS

▪ Expansão da atividade agropecuária.

▪ Crescimento urbano.

BIOMAS BRASILEIROS
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MATA ATLÂNTICABIOMAS BRASILEIROS

“Pinhão quentinho!

Quentinho o pinhão!”

(E tu bem juntinho

Do meu coração. . .)         

Mário Quintana
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MATA  DE ARAUCÁRIAS

LOCALIZAÇÃO 

Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná.

CLIMA SUBTROPICAL

▪ Estações do ano bem definidas.

▪ Chuvas bem distribuídas.

▪ Verões quentes e invernos frios.

FAUNA E FLORA

▪ Predominância do pinheiro-do-paraná

(Araucaria angustifolia)

▪ Solo fértil.

▪ Gralha-azul, Jacutinga, Caxinguelê.

PRINCIPAIS AMEAÇAS 

▪ Expansão da atividade agropecuária.

▪ Extração madeireira.

BIOMAS BRASILEIROS

MATA  DE ARAUCÁRIASBIOMAS BRASILEIROS
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[...] Pára, contempla, observa: não são miragens

de um mundo perdido no tempo ou no sonho, em que a vida

brincasse de fazer coisas

imensas e pequenas coisas misteriosas.

Não é um terra fora da Terra e do presente,

visão, alegoria, fábula.

É o aqui e o agora de um Brasil que é teu e desconheces.

São árvores,

os bichos,

as águas,

os crepúsculos. [...]

Todo um mundo natural

que pede para ser compreendido, amado, respeitado.

Olha bem, olha mais. Cada imagem é uma história

e cada história um aviso, um anúncio, uma anunciação ...

Carlos Drumond de Andrade

PANTANAL

LOCALIZAÇÃO

▪ Bolívia e Paraguai.

▪ Mato Grosso, Mato Grosso do Sul.

CLIMA TROPICAL SEMIÚMIDO

▪ Verões quentes e úmidos. 

▪ Invernos frios e secos.

FAUNA E FLORA

▪ Vasta planície inundável: fauna aquática variada e 

grande diversidade de aves.

▪ Poucas espécies vegetais endêmicas.

▪ Solo fértil por causa da matéria orgânica carregada 

pelos alagamentos.

PRINCIPAIS AMEAÇAS 

▪ Expansão da atividade agropecuária.

▪ Caça e pesca predatórias.

▪ Extrativismo mineral (garimpo)

BIOMAS BRASILEIROS
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PANTANALBIOMAS BRASILEIROS

No seio dessa profunda solidão, onde não há guarida para defesa,

nem sombra para abrigo, é preciso afrontar o deserto com

intrepidez, sofrer as privações com paciência, e suprimir as

distâncias pela velocidade. Até a árvore solitária que se ergue no

meio [...] Seu aspecto tem o que quer que seja de arrojado e

destemido; naquele tronco derreado, naqueles galhos convulsos,

na folhagem desgrenhada, há uma atitude atlética. Logo se

conhece que a árvore já lutou à sua nutrição. A árvore é sóbria e

feita às inclemências do sol abrasador. Veio de longe a semente;

trouxe-a o tufão nas asas e atirou-a ali, onde medrou. É uma planta

emigrante. Como a árvore, são a ema, o touro, o corcel [...]

José de Alencar                                                        
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PAMPA

LOCALIZAÇÃO

Rio Grande do Sul.

CLIMA SUBTROPICAL

▪ Temperaturas amenas.

▪ Estações do ano bem definidas.

FAUNA E FLORA

▪ Predomínio de gramíneas, árvores de pequeno 

porte e arbustos.

▪ Solo fértil.

▪ Ratão-do-banhado, capivaras, aves 

migratórias.

PRINCIPAIS AMEAÇAS

▪ Expansão da atividade agropecuária.

BIOMAS BRASILEIROS

PAMPABIOMAS BRASILEIROS
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